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Svatební den   

   v Hotelu Pod Zvičinou 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ať už se zde rozhodnete uspořádat svatební hostinu nebo zároveň i obřad, můžete se 

spolehnout, že u nás bude Váš svatební den naprosto nezapomenutelný a zanechá ve Vás i 

Vašich blízkých jen krásné vzpomínky. Budeme se snažit, aby všechna Vaše přání byla plněna 

se vší vážností a zodpovědností, ale především také v přátelské a příjemné atmosféře tak, 

aby se pro Vás stal tento den zejména dnem klidu, pohody a štěstí. 

 

Pro Vaši svatbu můžeme zajistit:  

 venkovní i vnitřní prostory pro obřad i hostinu (možnost obřadu v kapličce, na terase 

nebo kdekoli v prostorném přírodním areálu hotelu – viz fotografie dále), 

 slavnostní výzdobu prostor, stolů, svatebních pokojů, 

 sestavení svatebního menu a rautů,  

 venkovní grilování,   

 ubytování pro svatebčany (v hotelu, bungalovech či chatičkách),  

 parkování přímo v areálu hotelu, 

 doprovodný program, 

 fotografa (viz informace na našem webu). 

 

Také pro děti máme řadu aktivit, takže se během slavnostního dne nudit nebudou – jen 

namátkou: minifarma domácích zvířátek, venkovní i interiérové prolézačky nebo zábavně-

naučné stezky v blízkém okolí hotel u.  

 

 



  
Web: www.hotelpodzvicinou.cz        E-mail: info@hotelpodzvicinou.cz       Tel.: +420 499 396 381  

SVATEBNÍ OBŘAD 

Pokud si budete přát uspořádat svatební obřad přímo u nás, rádi Vám vyjdeme vstříc – 

v areálu hotelu máme malou kapličku a také terasu s krásným výhledem na hřebeny 

Krkonoš. 

 Kaple Panny Marie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terasa hotelu 
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SVATEBNÍ HOSTINA 

Po obřadu pro Vás připravíme svatební hostinu v restauraci, sále nebo venku na terase 

(vhodné pro raut). Někdo si ji nedovede představit bez knedlíčkové polévky a svíčkové na 

smetaně, jiný se nebojí se svatebním menu experimentovat. To, jak bude hostina vypadat a 

z jakých pokrmů se bude skládat, záleží pouze na Vás a počtu pozvaných hostů. My Vám 

nabízíme komplexní restaurační služby. 
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Ke zdárnému průběhu Vaší svatby je zapotřebí rozhodnout se ve třech krocích. 

KROK 1: Výběr svatebního balíčku 

Kromě obřadu a hostiny zajistíme ubytování pro novomanžele a svatebčany*, pomůžeme 

s organizací zábavy, případně poskytneme další služby. Níže naleznete nabídku svatebních 

balíčků, která může být dále upravována na základě Vašich specifických přání a potřeb. 

*Ubytování pro svatebčany je zahrnuto pouze v ceně balíčku č. 4 jako součást individuálně 

dohodnuté celkové ceny. U ostatních balíčků není cena ubytování svatebčanů jejich součástí 

a je závislá na počtu ubytovaných hostů. Výjimku tvoří ubytování pro svatební noc 

novomanželů, které je, kromě balíčku 1, zdarma, jako náš svatební dar pro novomanžele. 

 

SVATEBNÍ BALÍČEK 1 

(bez obřadu, do 25 osob, cena balíčku 3 500 Kč) 

Balíček obsahuje: 

- veškerou pomoc při přípravě svatebního dne (ukázky prostor, konzultace spojené se 
sestavením svatebního menu a rautu, cenovou kalkulaci), 

- pronájem salonku, 

- přípravu slavnostní tabule (uspořádání stolů, založení porcelánu a skla, dekoraci a 
ubrousky dle Vaší volby, zapůjčení květinových váz), 

- uložení Vašeho svatebního dortu v lednici, 

- slavnostní přivítání novomanželů přípitkem s tradičním rituálem rozbíjení talíře. 
 

SVATEBNÍ BALÍČEK 2 

(bez obřadu, od 25 osob výše, cena 6 000 Kč) 

Balíček obsahuje: 

- veškerou pomoc při přípravě svatebního dne (ukázky prostor, konzultace spojené se 

sestavením svatebního menu a rautu, cenovou kalkulaci), 

- pronájem sálu, 

- přípravu slavnostní tabule (uspořádání stolů, založení porcelánu a skla, dekoraci a 
ubrousky dle Vaší volby, zapůjčení květinových váz), 

- uložení Vašeho svatebního dortu v lednici, 

- slavnostní přivítání novomanželů přípitkem s tradičním rituálem rozbíjení talíře, 

- vyčleněná parkovací místa uvnitř areálu, 

- svatební noc (ubytování) pro novomanžele ZDARMA. 
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SVATEBNÍ BALÍČEK 3 

(s obřadem na terase s výhledem na Krkonoše nebo v kapličce, cena 8 500 Kč)  

Balíček obsahuje: 

- veškerou pomoc při přípravě svatebního dne (ukázky prostor, konzultace spojené se 
sestavením svatebního menu a rautu, cenovou kalkulaci), 

- pronájem sálu, 

- přípravu prostor pro konání obřadu, 

- obřadní a přípitkový stůl s bílými ubrusy, 

- vyhrazený prostor k venkovnímu sezení na terase, 

- přípravu slavnostní tabule (uspořádání stolů, založení porcelánu a skla, dekoraci a 
ubrousky dle Vaší volby, zapůjčení květinových váz), 

- uložení Vašeho svatebního dortu v lednici, 

- slavnostní přivítání novomanželů přípitkem s tradičním rituálem rozbíjení talíře, 

- vyčleněná parkovací místa uvnitř areálu, 

- svatební noc (ubytování) pro novomanžele ZDARMA. 

 

 

SVATEBNÍ BALÍČEK 4 

(svatba s pronájmem celého areálu, cena individuální) 

Pokud preferujete naprosté soukromí, lze areál hotelu uzavřít pouze pro Vaši svatbu. Tento 

balíček je vhodný pro velké svatby se 100 a více svatebčany, abyste si všichni mohli v plné 

míře užít komfortu a nerušeného soukromí našeho hotelu. 

Balíček obsahuje: 

- veškerou pomoc při přípravě svatebního dne (ukázky prostor, konzultace spojené se 
sestavením svatebního menu a rautu, cenovou kalkulaci), 

- pronájem celého areálu hotelu včetně prostor k venkovnímu sezení na terase a 
parkovacích míst uvnitř areálu, 

- přípravu prostor pro konání obřadu, 

- obřadní a přípitkový stůl s bílými ubrusy, 

- přípravu slavnostní tabule (uspořádání stolů, založení porcelánu a skla, dekoraci a 
ubrousky dle Vaší volby, zapůjčení květinových váz), 

- uložení Vašeho svatebního dortu v lednici, 

- slavnostní přivítání novomanželů přípitkem s tradičním rituálem rozbíjení talíře, 

- svatební noc (ubytování) pro novomanžele ZDARMA, 

- ubytování svatebčanů za jednotnou cenu. 
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KROK 2: Výběr svatebního menu 

Rádi Vám připravíme kompletní svatební menu. Níže naleznete možné příklady, vždy však 

bude záležet na Vašich konkrétních požadavcích. 

 

Příklad APERITIVU 

- 1ks Bohemia sekt Demi sec/ Bohemia sekt Brut/ Bohemia sekt nealko (1 láhev se 

rozlévá na sedm přípitků) ... 225,- Kč 

- 0,1l Cinzano ... 55,- Kč 

 

Příklad MENU 1 (350 Kč / osoba) 

- Šunková rolka s křenem, banketka 

- Hovězí vývar s játrovými knedlíčky, zeleninou a domácími nudlemi (tradiční 

společná svatební polévka pro novomanžele) 

- Svíčková na smetaně s domácím houskovým knedlíkem a brusinkovým terčem 

 

Příklad MENU 2 (450 Kč / osoba) 

- Carpaccio z červené řepy s kozím sýrem a piniovými oříšky 

- Drůbeží vývar s nudlemi (tradiční společná svatební polévka pro novomanžele)  

- Grilovaná vepřová panenka, šťouchané brambory, grilovaná sezónní zelenina 

 

Forma večerního pohoštění je řešena individuálně, např. jako raut, studené mísy, případně 

doplněno grilováním na terase hotelu. 

*** 

UPOZORNĚNÍ – VLASTNÍ OBČERSTVENÍ A NÁPOJE 

Vlastní dorty a cukroví si můžete přinést bez poplatku. Uskladníme Vám je v naší lednici.  

Konzumaci vlastních nealkoholických nápojů ani vína nebo jiného alkoholu 

neumožňujeme. Velmi Vás prosíme o respektování tohoto požadavku.  
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KROK 3: Rezervace termínu 

Bude nám ctí, pokud se rozhodnete uspořádat Váš velký den u nás, v malebné krajině 

Podkrkonoší. V případě zájmu nás prosím včas kontaktujte pro rezervaci termínu a přípravu 

konkrétní nabídky.  

 

 
 

 

Vychutnejte si svůj velký den bez starostí, o veškerou přípravu se postaráme za Vás! 

 

 

 

 

 

Jménem Hotelu Pod Zvičinou 

Nancy Engelen – majitelka a ředitelka hotelu 

 

 

  


